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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO
FEDERAL

Conselho Fiscal

 

ATA

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF

 

No dia três do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte um, às dez horas, reuniu-se o Conselho Fiscal
do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal -IGESDF, excepcionalmente através de
reunião virtual em virtude da pandemia do novo Coronavírus, para realização da Segunda Reunião
Ordinária do Conselho Fiscal. Presentes os seguintes Conselheiros: JOSÉ LOPES RIBEIRO (Presidente do
Conselho); MILENA MIGUEL SILVA VILLAIN (membro �tular); JAIME DALPIAZ (membro �tular);
WILLIAMAR DIAS RIBEIRO (membro suplente); TALIANE MORAES FERREIRA – Secretária Execu�va. A
reunião iniciou-se às dez horas e cinco minutos. O PRESIDENTE verificando o quórum deu início aos
trabalhos da mesa, cumprimentando todos os presentes e informando que não havia uma pauta definida
para a reunião, disse que gostaria de conversar com os membros para resolver algumas questões. 
Explicou que o Conselho Fiscal ainda não recebeu as contas de 2019 do IGESDF. O PRESIDENTE falou que
soube através de despacho, que o Conselheiro WILLIAMAR estava deixando de fazer parte do Conselho
de Saúde do Distrito Federal, do qual é representante como membro suplente no Conselho Fiscal do
IGESDF, explicou que mesmo, com o desligamento do Conselheiro do Conselho de Saúde, con�nuará com
suas atribuições no Conselho Fiscal, até que ocorra sua dispensa através de Decreto, conforme foi sua
designação. O PRESIDENTE falou que os Conselheiros têm autonomia para fazer ques�onamentos ao
IGESDF, disse que não recebeu informações do Ins�tuto referente à subs�tuição do Diretor Presidente.
Solicitou à Secretária TALIANE que verificasse a possibilidade de convidá-los para uma reunião do
Conselho de Administração com a presença do Presidente do IGESDF. O PRESIDENTE passou a palavra ao
Conselheiro WILLIAMAR. O Conselheiro WILLIAMAR falou que até o momento da reunião não teve
acesso aos balancetes bimestrais e trimestrais do IGESDF, falou que se preocupa em saber como a
auditoria externa está sendo contratada e quem são os auditores, disse que isso tudo pode impactar nas
contas futuras. O Conselheiro falou sobre um processo que enviou à diversas áreas solicitando
informações ao IGESDF, disse que até o momento recebeu em média 40% das informações, falou que a
área técnica precisa responder de forma incisiva e não somente através de números. O PRESIDENTE
explicou que as contas de 2018 foram aprovadas com ressalvas, aprovando somente os documentos que
haviam sido enviados ao Conselho Fiscal, explicou que terão condições de avaliar muito melhor as contas
de 2019. O PRESIDENTE falou que assumiram um Conselho que nunca havia se reunido, que não havia
feito nada. O Conselheiro JAIME falou que não havia possibilidade de o Conselho Fiscal estar mais
atuante sem os esclarecimentos que solicitaram, pediu que a secretária os auxiliasse com as informações
que precisam, provocando a administração. Disse que seria necessário um acompanhamento trimestral
do Conselho Fiscal nas contas do IGESDF, falou que está limitado a transmi�r opinião, pois não tem
informações. O Conselheiro WILLIAMAR solicitou que conste em ata, que após o voto contrário as contas
de 2018 do IGESDF se sen�u perseguido e coibido pelo Estado, disse não saber se tem correlação, mas
disse achar estranho o que aconteceu com ele, falou que pode ser configurado uma perseguição
administra�va.  O Presidente explicou que quando os membros foram designados, lhes foi dada
autonomia para atuar, falou que, o que o Conselheiro estava registrando, era algo muito grave.
Concluídas as deliberações, o PRESIDENTE encerrou a reunião às dez horas e quarenta e cinco minutos.
Os membros do Conselho Fiscal par�cipantes da reunião lavraram a presente ata, assinada pelo
Presidente do Conselho Fiscal do IGESDF e demais conselheiros.
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JOSÉ LOPES RIBEIRO 
Presidente do Conselho Fiscal

 

MILENA MIGUEL SILVA VILLAIN 
Membro Titular

 

 JAIME DALPIAZ 
Membro Titular

 

WILLIAMAR DIAS RIBEIRO 
Membro Suplente
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